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Co u nás budete dělat?
Vaším hlavním úkolem bude zabezpečení bezchybného chodu labo-
ratoře speciálních testů. Vaší odpovědností  bude především vytváření 
postupů pro provádění testů (a to jak v českém, tak v anglickém jazyce). 
Postupy nových testů budete vytvářet podle zákaznických specifi kací, 
podle norem, standardů a požadavků spolupracujících oddělení. 
V průběhu zaučování se naučíte připravovat vzorky pro všechny tes-
ty (připravení průvodky testu, příprava PCB – desky plošného spoje 
s testovanými kondenzátory). Po plném zaškolením to budete Vy, kdo 
bude zaučovat nové operátory do testovací laboratoře. Kde je důležité 
přesně měřit elektrické parametry kondenzátorů před testem a po jeho 
provedení a vyhodnocovat data získaná z provedených měření. Oče-
káváme, že po zapracování budete schopná/ý se zapojit do zlepšování 
mechanických i elektrických přípravků pro testování za účelem zvýšení 
produkti vity.
Na Vaší pozici budete společně s Vaší nadřízenou spolupracovat přede-
vším se všemi útvary v oddělení kvality, dále s oddělením technologie, 
s oddělením vývoje a výzkumu i s oddělením výroby. Součástí  Vaší prá-
ce bude i zajištění údržby stávajících testovacích zařízení a vytváření 
specifi kace pro zařízení nová. Reálně strávíte polovinu pracovního času 
u PC a druhou polovinu přímo v laboratoři prováděním testů, malou 
část pohybem po výrobních prostorách. I Vy budete provádět testy 
kvality kondenzátorů dle aktuálních předpisů, spíše však budete mo-
nitorovat probíhající testy.

Očekáváme, že:
- máte vysokoškolské vzdělání (obor elektro), nebo úplné střední 
 odborné vzdělání s maturitou a s praxí (obor elektro)
- jste pečlivá/ý a důsledná/ý (chod laboratoře vyžaduje přesného 
 a svědomitého člověka)
- ovládáte Microsoft  Offi  ce na pokročilé úrovni (Word: orientace 
 v úpravách textu, vkládání tabulek; Excel: práce s tabulkami, s daty; 
 PowerPoint: připravit si prezentaci výsledků činnosti )
- jste schopni základní komunikace v angličti ně (je nutné nebát 
 se mluvit o svém oboru např. při auditu a používat písemnou formu 
 při vytváření nových předpisů a aktualizaci stávajících; slovíčka 
 z oboru Vás doučíme)
- jste komunikati vní (budete spolupracovat s velkým množstvím lidí 
 z různých oddělení i s dodavateli, dohlížet na operátory laboratoře)

Oceníme, pokud:
- umíte být samostatná/ý a trpělivá/ý (proces zaškolení může trvat 
 i rok, bude potřeba naučit se podrobně specifi kace jednotlivých 
 testů, pochopit fungování používaných zařízení i chod spolupracují-
 cích oddělení) 
- se rád/a učíte novým věcem, baví Vás se rozvíjet, nové výzvy jsou 
 pro Vás moti vací
- máte chuť se zapojit do fungujícího týmu oddělení kvality
- Vám bude vyhovovat pracovat v přátelském kolekti vu 12 kolegyň 
 a 1 kolegy v osmihodinové pracovní době

www.avx.com
htt ps://www.facebook.com/avxcorporati on

Pavlína Mlatecová
pavlina.mlatecova@avx.com
465 358 145

AVX Czech Republic s. r. o.
Dvořákova 328
563 01 Lanškroun

ELEKTROINŽENÝR 
- ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO TESTOVACÍ LABORATOŘE



WORLD CLASS 
PASSIVE COMPONENTS

PASIVNÍ SOUČÁSTKY
PRO NÁŠ ŽIVOT

Co u nás budete dělat?
Denně budete programovat informační výrobní systém MES v jazyce 
C#. Hlavní náplní Vaší práce bude přepisování původních obrazovek 
a kódu z VB6. Dalším Vaším úkolem bude vytváření nových zadávacích 
obrazovek dle požadavků technologie a výroby. V rámci svých úkolů 
budete komunikovat s uživateli systému (především s technology). Dů-
ležitou součástí  je i hledání řešení vzniklých problémů, včetně nasazo-
vání a zaškolování nových funkcí systému. 
Stanete se součástí  čtyřčlenného týmu, který se navzájem podporuje. 
Je možné, že po zaškolení Vás vyšleme na samostatnou cestu do zahra-
ničního závodu, kde budete spolupracovat na místě přímo s odborníky 
v daném provozu.

Na co se u nás můžete těšit?
Podporujeme kariérní postup i interní vzdělávání. Naše oddělení 
rozvoje a vzdělávání Vám ochotně pomůže ve Vašem osobním 
i profesním růstu.
Pro naše zaměstnance nabízíme kurzy angličti ny zdarma.
Nabízíme čerpání tzv. Sick Days (až 5 dní v roce).
Náš pracovní týden je zkrácen na 37,5 hodiny týdně. Pracovní dobu 
si lze po domluvě s nadřízeným přizpůsobit Vašim potřebám.
V jídelně budete mít možnost si vybrat ze sedmi druhů dotovaných jídel.
Přímo v areálu fi rmy si budete moci nakoupit v mini obchodě.
Jsme stabilní zaměstnavatel – v Lanškrouně působíme už 25 let.

Očekáváme, že:
- máte úplné střední odborné vzdělání s maturitou 
- znáte programovací jazyky: C#, příp. Delphi (nebo jiný objektově 
 orientovaný jazyk); pokud ovládáte i VB6, budete se lépe orientovat 
 ve stávajícím systému
- znáte databázové systémy a SQL jazyk
- rozumíte anglicky a nebojíte se mluvit (jsme korporace se sídlem 
 v USA, komunikaci v angličti ně se nejspíš nevyhnete; specifi cká 
 slovíčka Vás postupně naučíme)
- jste ochotný/á cestovat do zahraničí

Oceníme, pokud:
- rád/a přicházíte věcem na kloub a jste přemýšlivý/á (denně budete 
 vyhodnocovat stávající kód a přepisovat ho dle potřeb a zadání)
- umíte být samostatný/á (v týmu bude zastupitelnost, ale určitá míra 
 nezávislosti  bude nezbytná, je nutné umět hledat řešení vznikajících 
 problémů a rozhodnout o konstrukti vním postupu)
- jste komunikati vní (je potřeba pochopit specifi kace, požadavky 
 technologů, popř. výroby a následně umět vysvětlit uživatelům, 
 jak systém funguje)
- máte zkušenosti  z výrobní společnosti  (zaučení by mohlo být rychlejší 
 a hladší; předpokládáme, že je snadnější pochopit potřeby uživatelů, 
 pokud už máte určitou praxi)
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Co nabízí naše IT oddělení?

Vyvíjíme špičkové systémy pro řízení výroby, které zvyšují konkurence-
schopnost výroby, chrání zákazníky, usnadňují práci našim zaměstnan-
cům. O naše řešení trvale roste zájem v zahraničí, v našich sesterských 
závodech AVX, kam je naši kolegové vyjíždějí instalovat a školit.
Chcete být i Vy součástí  našeho IT týmu? Podílet se na zahraničních 
projektech, nabídnout svou invenci, vytvářet nová řešení, dostat se do 
kontaktu se zahraničními uživateli, cizím jazykem a kulturou?

Co u nás budete dělat?

Budete mít na starost úspěšné zavedení systému SPC pomocí aplikace 
Infi nityQS. Spolu s kolegou budete ve Vašem malém týmu ti  hlavní, kdo 
budou mít na starosti  komunikaci jak s technology, tak s kvalitáři i s výro-
bou (s uživateli systému). Společně s kolegy z dalších oddělení budete de-
fi novat přesné zadání a vytvářet projekty v prostředí aplikace Infi nityQS. 
Následně bude Vaší stěžejní činností  instalace a implementace vytvoře-
ných projektů do procesu výroby. Finální fází je zaučení uživatelů aplikace 
a jejich následná podpora.
V dlouhodobějším horizontu se očekává, že budete zavádět tuto aplikaci 
pro SPC i do našich dalších poboček (v ČR, v Salvadoru, v Německu, v Ma-
lajsii, v Izraeli, v Japonsku). Celý tento proces znamená pochopit specifi ka 
výroby konkrétního závodu, porozumět aplikacím, které v současné chvíli 
používají k získávání dat z výroby. Důležité pro Vás bude umět smysluplně 
komunikovat na detailech s odborníky z daného závodu, kde implemen-
tace bude probíhat (především s pracovníky z oddělení kvality a výroby). 
Postupně si připravíte co nejvíce podkladů pro zavedení aplikace a ná-
sledně osobně danou lokalitu navští víte (možná i několikrát), aby mohla 
proběhnout řádná instalace, implementace a zaškolení uživatelů aplikace.

Očekáváme, že:

- máte úplné střední odborné vzdělání s maturitou 
- znáte databázové systémy a SQL jazyk
- máte základní znalosti  stati sti ky a představu o řízení 
 výrobních procesů
- jste učenlivý/á a nebojíte se nových výzev (ať už se týká 
 naučení se nové aplikace, jejího plného pochopení, zavádění 
 do výroby, tak i komunikace s lidmi z různých oddělení, především 
 v oblasti  kvality)
- jste ochotný/á cestovat do zahraničí
- rozumíte anglicky (jsme korporace se sídlem v USA a očekává se, 
 že po zaučení budete schopný/á samostatně vycestovat do zahraničí 
 a spolupracovat na místě přímo s odborníky v daném závodě)

Oceníme, pokud:

- máte zkušenosti  z výrobní společnosti  (zaučení by mohlo být rychlejší 
 a hladší; předpokládáme, že je snadnější pochopit výrobní procesy, 
 pokud už máte určitou praxi)
- rád/a přicházíte věcem na kloub a jste zvídavý/á (při implementaci 
 bude potřeba pochopit, jak procesy fungují, co z nich lze převzít, jak 
 funkčně napojit na stávající systém)
- umíte být samostatný/á (v týmu bude zastupitelnost, ale určitá míra 
 nezávislosti  bude nutná, je potřeba umět hledat řešení vznikajících 
 problémů a rozhodnout o konstrukti vním postupu)
- jste komunikati vní (umět se domluvit napříč výrobou, kvalitou, 
 technologií, IT i s koncovými uživateli aplikace bude zásadní)

www.avx.com
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Co u nás budete dělat?
V technickém úseku bude Tvým hlavním úkolem zajišťování strojů 
a strojních zařízení. Budeš důležitou součástí  celého týmu. V rámci 
přípravy a technické podpory každého stroje nebo strojního zaříze-
ní probíhá úzká spolupráce s oddělením výroby, údržby, technologie, 
kvality i provozu budov. Nedílnou součástí  práce Tvé budou i jednání 
s externími dodavatelskými fi rmami. Komunikace napříč jednotlivými 
úseky bude Tvůj denní chleba.
V dlouhodobějším horizontu počítej s prací na úkolech, které Ti přidělí 
přímý nadřízený, nebo manažer úseku. Nejtypičtější úkol může vypadat 
takto: technologie zadá požadavek na zařízení, Tvým úkolem je práce 
na technické specifi kaci. Pak (nejčastěji ve spolupráci s externí fi rmou 
nebo fi rmami) koordinace přípravy a následně výroby takového stroje, 
nebo jeho úprava. Finálním úkolem může být uvedení zařízení do výro-
by a jeho následná podpora.

A koho vlastně hledáme?
Šikovného člověka s hlubokým vztahem k technice. Zajímáš se o obory 
jako je mechanika, elektronika, elektrické měření, opti ka, mechatroni-
ka, laserová, výpočetní nebo RTG technika? Baví Tě přemýšlet, jak věci 
fungují? Stane se Ti někdy, že když jedeš krajinou a vidíš most, hned 
začneš přemýšlet, jak to, že má tak tenké sloupy a nespadne? Nebo 
už od malička přemýšlíš o tom, jak funguje vzlétání letadla? Napadne 
Tě myšlenka, jak asi vypadal stroj, který vyrobil to anebo ono? Baví tě 
doma vrtat se v technických zařízeních a strojích? Opravil jsi někomu 
lampičku? Spravíš si sám motorku? Umíš v pračce vyměnit topné těle-
so? Nebojíš se podívat, co se Ti pokazilo v televizi?

Očekáváme, že:
- máš zájem o výrobní strojní zařízení
- jsi samostatný/á, spolehlivý/á, bez problémů se domluvíš s kolegy
- máš minimálně SŠ s maturitou (obor nerozhoduje)
- ovládáš Microsoft  Offi  ce (Excel: umíš vytvořit a upravit tabulku, 
 vytvořit grafy; Word: jsi schopen používat většinu funkcí)

Oceníme, pokud:
- máš předchozí zkušenosti  s výběrem nových strojů pro výrobní linky 
- rád přicházíš věcem na kloub a jsi zvídavý (nalézání nových řešení 
 skrze různá odvětví, zlepšování stávajících zařízení bude Tvou 
 každodenní činností )
- rozumíš anglicky (alespoň písemnou formou)

Na co se u nás můžete těšit?
Máme celé oddělení rozvoje a vzdělávání, které Ti pomůže v Tvém 
osobním i profesním růstu.
Pro naše zaměstnance nabízíme kurzy angličti ny zdarma.
Umožňujeme mírné přizpůsobení pracovní doby (6-8 až 14-16 hodin 
dle domluvy s nadřízeným).
Přímo v budově si nakoupíme v našich obchodech.
V jídelně si vybíráme ze sedmi druhů dotovaných jídel.
Jsme stabilní zaměstnavatel – v Lanškrouně působíme už 25 let. 
Výplatu dostaneš pravidelně.
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